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Protokoll för Bergåsa-Västra Marks Villaägarförening 
Org.nr 835001-0503 
Konstituerande årsmöte  
Datum: 2016-05-01 
Plats: Studentviken 
Ca 30 medlemmar deltog vid mötet 
 
 
§ 1.  Årsmötet öppnades av ordförande Mattias Svensson 
 
§ 2.  Dagordningen fastställdes utan ändringar. 
 
§ 3. Mattias Svensson valdes till mötets ordförande. 
 
§ 4. Oscar Häggström valdes till mötessekreterare. 
 
§ 5.  Till justeringsmän valdes Carin Håkansson och Alexander Vujovic. 
 
§ 6. Verksamhetsberättelse (årsberättelse) delades ut till de deltagare som önskade 

genomläsa. Ordföranden gick igenom övergripande vad som hänt i föreningen 
under året, bl a inköp av flotte, hur många möten som styrelsen haft, elavtalet, 
ny plats för infotavla och hemsida/Facebook 

 
§ 7. Ordföranden gick igenom ekonomi och revisionsberättelse. I kassan fanns 

23500 kr den sista december 2015. Enligt revisorn har föreningen god ordning - 
se revisorsberättelse. 

 
§ 8.   Styrelsen meddelades ansvarsfrihet av mötesdeltagarna. 

 
§ 9. Till ny ordförande valdes Mattias Svensson och till vice ordförande Alexander 

Vujovic, Kassör Patrik Ivarsson, sekreterare Oscar Häggström, materialansvarig 
Carin Håkansson, ordning och reda Carina Lindquist, grannsamverkan Eva 
Nilsson och webmaster Hans Södergren. En ny styrelsesuppleant valdes in på 
mötet – Kristian Östberg. 

 
§ 10. Till revisor valdes Lars Bergqvist.  
 
§ 11. Till valberedningsledarmöter valdes Linda Thörnqvist och Bearnice Nilsson 
 
§ 12. Ordföranden informerade om planerad arbetsdag med flottupptagning som sker 

första helgen i oktober. Materialansvarig berättade vilka saker som finns att 
låna. Bl a möjlighet at låna gräsklippare och bensin för att fixa på parkmark. 
Önskemål om trimmer togs upp. Styrelsen undersöker möjligt inköp. 
Information om att styrelsen skickat in medborgarförslag gällande 
hastighetsåtgärder på Bergåsa. 

 
§ 13. Medlemmarna tog upp frågan om att bl a FKK kör fort på gatorna på Bergåsa på 

väg till träningar mm. Styrelsen skriver ihop någon form av skrivelse om 
uppmaning till skärpning. Även frågan om mobila vägbulor togs upp. Styrelsen 
undersöker närmare möjligheten till detta. En medlem undrade om kiosken på 
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Studentviksstranden. För mer information om möjligheten att driva kiosken får 
Ingmar Svensson på kommunen kontaktas. Busshållplatserna vid nya resecentret 
diskuterades. Kan busshållplatsen vid Studentgatan trafikeras igen? Kan något 
göras vid busshållplatsen vid korsningen Valhallavägen/Sunnavägen? Här blir 
det ofta trafikstörningar. Styrelsen kommer att ta upp frågan med 
Blekingetrafiken. 

 
§ 14 Ordföranden tackade och avslutade mötet. 
 
   
Vid protokollet 
 
 
 
 
Mattias Svensson    Oscar Häggström 
Ordförande     Sekreterare 
  
 
 
 
 
 
Protokollet justeras   Protokollet bevittnas 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Carin Håkansson    Alexander Vujovic 
 


